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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2022~2023 
    

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού 
και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και της  ΕΣΚΑΣΕ , των Γενικών Προκηρύξεων της 
ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΣΕ,  αγωνιστικής περιόδου 2022~2023, καθώς και των Κανονισμών 
Παιδιάς.   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
Τα πρωταθλήματα: 
 

1. ΕΦΗΒΩΝ 
 
       2.  ΠΑΙΔΩΝ  

3.  ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
 
4.  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
 

 
αγωνιστικής περιόδου 2022~2023 με τους παρακάτω όρους: 
 
  ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ   ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Στα πρωταθλήματα των κατηγοριών Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων, Κορασίδων, 

μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα σωματεία της ΕΣΚΑΣΕ. Τα σωματεία που 
συμμετέχουν στις  Εθνικές Κατηγορίες Ανδρών, πρέπει υποχρεωτικά να 
συμμετάσχουν και στα πρωταθλήματα κατηγορίας Παίδων ή Εφήβων (άρθρο 6  Γενικής   
Προκήρυξης Ε.Ο.Κ.) 

Τα σωματεία που συμμετέχουν στην Α  Κατηγορία Ανδρών της ΕΣΚΑΣΕ, πρέπει 
υποχρεωτικά να συμμετέχουν σε ένα από τα πρωταθλήματα Παίδων  ή Εφήβων        
(άρθρο 2  Γενικής  Προκήρυξης  ΕΣΚΑΣΕ)    διαφορετικά στα παραπάνω σωματεία 
επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το πρωτάθλημα Ανδρών.  

Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Β Κατηγορίας Ανδρών 
περιόδου 2023-24, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν και σε ένα από τα 
πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων, διαφορετικά θα του επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης 
δύο (2) βαθμών από το πρωτάθλημα Ανδρών .  

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2   ΘΗΒΑ Τ.Κ 32200,  Τ.Θ: 110 

22620 25959  & 28689     25936   info@eskase-basket.gr 

                                              www.eskase-basket.gr 
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Όλα τα σωματεία μπορούν στα πρωταθλήματα Εφήβων – Παίδων – Νεανίδων – 
Κορασίδων , να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τριών (3) ομάδων π.χ   ΗΡΑΚΛΗΣ Α , 
ΗΡΑΚΛΗΣ  Β ,  ΗΡΑΚΛΗΣ  Γ.   Στη περίπτωση αυτή το σωματείο οφείλει να στείλει 
καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών/τριών ξεχωριστά για κάθε ομάδα , 
χωρίς την δυνατότητα αλλαγής σύνθεσης ομάδας κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου 
του  πρωταθλήματος.  Μετά το τέλος του πρώτου γύρου επιτρέπεται η μετακίνηση 
αθλητών/τριών από τη μία ομάδα σε άλλη . (π.χ  μετακίνηση αθλητή από τον ΗΡΑΚΛΗ 
Β   στον ΗΡΑΚΛΗ Α) 

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν από το σωματείο στην 
ΕΣΚΑΣΕ για θεώρηση, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του 
πρωταθλήματος . Επίσης σε περίπτωση μετακίνησης αθλητών /τριών   μετά το τέλος 
του πρώτου γύρου,  οι νέες καταστάσεις ομοίως πρέπει να σταλούν στην ΄ΕΣΚΑΣΕ για 
θεώρηση. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Επισυνάπτουμε ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής, το οποίο μετά τη 

συμπλήρωση και υπογραφή του πρέπει να σταλεί εμπρόθεσμα στην ΕΣΚΑΣΕ. στο 
email:  info@eskase-basket.gr 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ, 
το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη  10   Αυγούστου  2022. 

Δηλώσεις  μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. 
 
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία, τόπο και ώρα που 

θα σας γνωστοποιήσουμε με νεότερο έγγραφο της ΕΣΚΑΣΕ. 
 Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι των σωματείων, με την 

επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας . 
Η έναρξη όλων των παραπάνω πρωταθλημάτων ορίζεται στις  16 Σεπτεμβρίου 

2022 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή στα πρωταθλήματα   Εφήβων, Παίδων, 

Νεανίδων, Κορασίδων, μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή  του,  χωρίς επιπτώσεις,  
μέχρι  17 Αυγούστου 2022.   Μετά την ημερομηνία αυτή, αν ανακαλέσει τη συμμετοχή 
του, θα του επιβάλλεται πρόστιμο  εκατό (100) €, το οποίο πρέπει να καταβληθεί  στο 
ταμείο της ΕΣΚΑΣΕ, το αργότερο μέχρι 30 Μαϊου 2023. Σε διαφορετική περίπτωση 
δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή την επόμενη αγωνιστική περίοδο  στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα . 
 
ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
(βλέπε άρθρο 2  της γενικής προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 
 

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα  να έχουν για τη διεξαγωγή κάθε 
αγώνα τους  είτε γιατρό , είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις 
πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των 
παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του 
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αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από την  αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων.  Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) 
σωματείο  θα επιβάλλεται   πρόστιμο πεντακοσίων (500€), το οποίο θα 
καταβάλλεται στο ταμείο της ΕΣΚΑΣΕ πριν τη τέλεση του αναβληθέντος  αγώνα,  
άλλως  το  σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.   

Επιπλέον των ανωτέρω σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, το γηπεδούχο  
(υπαίτιο) σωματείο επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου.                    
Τα έξοδα μετακίνησης  θα καταβάλλονται στην ΄ΕΣΚΑΣΕ, προκειμένου να 
αποδοθούν στο φιλοξενούμενο σωματείο πριν την επανάληψη του αγώνα, άλλως 
το σωματείο θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό των εξόδων 
μετακίνησης θα προσδιορίζεται από την ΄ΕΣΚΑΣΕ. 

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα  σε ουδέτερο γήπεδο  το παραπάνω 
πρόσωπο (ιατρός κ.λ.π) θα  ορίζεται με μέριμνα και ευθύνη της ΕΣΚΑΣΕ. Η 
αμοιβή του θα καλύπτεται  και  από τα δύο σωματεία 

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1Α   Ν.4726/2020, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των σωματείων στις τελικές φάσεις των 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  Εφήβων – Παίδων – Νεανίδων – Κορασίδων είναι να 
έχουν εξασφαλίσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΓΗΠΕΔΑ 

 
Όσον αφορά τα γήπεδα ισχύει το άρθρο 3, της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ. 
Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ή και άλλη ημέρα της εβδομάδος, 

για την έγκαιρη περάτωση των πρωταθλημάτων, εντός των προθεσμιών που ορίζει η 
ΕΟΚ  και  η ΕΣΚΑΣΕ. 

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα στο γήπεδο, 
στην καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το 
μέσο μετακίνησής του. 

Τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο και ένα  εφεδρικό γήπεδο. 
Υποχρέωση όλων των σωματείων είναι μαζί με την δήλωση συμμετοχής να 

στείλουν και βεβαίωση παραχώρησης των γηπέδων, από τον φορέα στον οποίο ανήκουν 
τα γήπεδα, καθώς και την άδεια λειτουργίας των γηπέδων (κύριο και εφεδρικό).  

 
Στις κατηγορίες Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων, Κορασίδων, τα πρωταθλήματα θα 

διεξαχθούν σε δύο (2) ή τρείς (3) φάσεις. 
 

Στην 1η φάση, το κάθε πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ομίλους, ανάλογα με τις 
συμμετοχές των ομάδων, με γνώμονα τη γεωγραφική τους θέση και θα διεξαχθούν 
διπλοί αγώνες, σε κάθε όμιλο, ένας προς όλους.  

Όσον αφορά την 2η και 3η φάση των πρωταθλημάτων, μετά τον καταρτισμό των 
ομίλων και την κλήρωση θα σας σταλεί συμπληρωματική προκήρυξη. 

Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας θα λάβει μέρος στα προκριματικά των 
αντιστοίχων πανελληνίων πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. 
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ΑΡΘΡΟ 5ον : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
(βλέπε άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 

ΑΡΘΡΟ  6ον :ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ  
         
(βλέπε άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ 7ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

   
(βλέπε άρθρο 5 της  Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ  8ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

 
(βλέπε άρθρο 6 της  Γενικής  Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 

ΑΡΘΡΟ 9ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
(βλέπε άρθρα 7 και 11     της  Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 
 
          Στους αγώνες πρωταθλημάτων Εφήβων – Παίδων – Νεανίδων – Κορασιδων  θα 
ορίζονται από την ΚΕΔ- ΕΣΚΑΣΕ  ένας ή δύο διαιτητές καθώς και δύο κριτές . 
 
         Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών των αγώνων των πρωταθλημάτων Εφήβων 
– Παίδων – Νεανίδων – Κορασίδων καταβάλλονται από το γηπεδούχο σωματείο . Οι 
δαπάνες αυτές μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα καταβάλλονται στα 
σωματεία από την ομοσπονδία μέσω της  ΕΣΚΑΣΕ . Οι αποζημιώσεις  των διαιτητών 
και κριτών θα καθοριστούν από την ΕΟΚ  και θα  υπάρχει σχετική ενημέρωση . 
 
         Για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων εξόδων για κάθε αγώνα  η 
ενημέρωση θα γίνεται έγκαιρα από το SITE  της ΕΣΚΑΣΕ. 

          Σε περίπτωση µη καταβολής των αποζημιώσεων, ο αγώνας διεξάγεται 
κανονικά, όμως το σωματείο που δεν κατέβαλε τα χρήματα υποχρεούται να 
καταβάλει εντός πέντε (5) ημερών στην ΕΣΚΑΣΕ, το τριπλάσιο ποσό 
αποζημίωσης των διαιτητών και κριτών. Εφόσον δεν καταβληθεί το τριπλάσιο 
ποσό στην ΕΣΚΑΣΕ, από το σωματείο, εντός των πέντε (5) ημερών, το 
σωματείο θα μηδενίζεται στους επόμενους αγώνες μέχρι να πραγματοποιηθεί η 
καταβολή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

(βλέπε άρθρο   8  της  Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 
 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
    
(βλέπε άρθρο   9   της  Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 
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ΑΡΘΡΟ  12ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

    
(βλέπε άρθρο 10  της  Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  13ον : ΑΔΕΙΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ  
 

Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του ΔΣ της ΕΣΚΑΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 
22 παρ. 9 του Ν.4049/23.02.12  και η άδεια διεξαγωγής των αγώνων χορηγείται μετά 
από αίτημα του γηπεδούχου σωματείου, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει 
άδεια λειτουργίας, από τον Προϊστάμενο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για θέματα 
Αθλητισμού  της οικείας Περιφέρειας.  Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται 
στην οικεία Αστυνομική αρχή για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και 
τάξης. 

Ως εκ τούτου, τα σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των 
αγώνων στην οικεία Περιφέρεια και στις κατά τόπους Αστυνομικές αρχές. 

 
ΑΡΘΡΟ  14ον : ΕΠΑΘΛΑ  και  ΒΡΑΒΕΙΑ 

 
(βλέπε άρθρο 12   της Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ  15ν : ΓΕΝΙΚΑ 

 
(βλέπε άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης της  ΕΣΚΑΣΕ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


